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Dostêp do informacji o œrodowisku i jego ochronie

1. Publicznoprawny charakter prawa dostêpu do informacji
o œrodowisku i jego ochronie
Maj¹c na uwadze rolê, jak¹ w ¿yciu jednostki i wspólnoty odgrywa œrodowisko, nie budzi w¹tpliwoœci potrzeba dba³oœci o jego w³aœciw¹ jakoœæ. Utrzymanie
nale¿nego stanu œrodowiska dokonuje siê przez szeroko zakrojone dzia³ania
ochronne. Ochrona œrodowiska stanowi obecnie dziedzinê ¿ycia spo³eczno-gospodarczego, która odgrywa istotn¹ rolê w dzia³aniach reglamentacyjnych, politycznych i gospodarczych nie tylko w skali globalnej, ale nade wszystko regionalnej czy lokalnej. Stanowi ona jeden z najistotniejszych problemów spo³ecznych.
Urzeczywistnianie zadañ z zakresu ochrony œrodowiska nie mo¿e byæ efektywne
przy znikomym poziomie œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa, który z kolei
w demokratycznym pañstwie prawnym mo¿e byæ skutecznie osi¹gany tylko przy
wnikliwym poznaniu norm prawnych. Prawo bowiem kszta³tuje wzorce nale¿ytego postêpowania, ustala prawa i obowi¹zki jednostki, tak¿e w zakresie ochrony
œrodowiska. Projektowanie prawnego paradygmatu ochrony œrodowiska, jako
wartoœci publicznej, odbywa siê na wszystkich poziomach administracyjnego podzia³u kraju, jednak szczególn¹ rolê w tym zakresie przypisuje siê samorz¹dowi
terytorialnemu1. To w³aœnie w³adze lokalne zobowi¹zane s¹ do podejmowania
i prowadzenia dialogu ze spo³eczeñstwem oraz do propagowania g³ównych priorytetów ochrony œrodowiska w ujêciu lokalnym, a tym samym globalnym.
W zakresie ochrony œrodowiska organy administracji publicznej pos³uguj¹ siê
ró¿nego rodzaju œrodkami prawnymi, do których stosowania posiadaj¹ kompetencje. Nale¿y jeszcze raz podkreœliæ, ¿e ca³okszta³t czynnoœci z zakresu ochrony
œrodowiska jest uwarunkowany obowi¹zuj¹cym prawem, zasad¹ demokratycz*
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nego pañstwa prawnego, oraz wykazuj¹c¹ naczelne miejsce w dziale ochrony
œrodowiska, zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju2. Œcis³e powi¹zanie problematyki
ochrony œrodowiska z prawem stanowi gwarant respektowania podstawowych
praw i wolnoœci jednostki, a nadto pozwala zestawiæ interes jednostki z dobrem
wspólnym (publicznym). W pe³ni uzasadnione jest zatem zestawianie przedmiotu ochrony œrodowiska z katalogiem wartoœci, powszechnie uznawanych za podstawowe i wspólne dla ca³ego spo³eczeñstwa, na których stra¿y ma staæ w³adza3.
Powy¿sze uwagi oraz fakt, i¿ ochrona œrodowiska jest nie tylko domen¹ prawodawstwa wewnêtrznego, ale tak¿e le¿y w obszarze zainteresowania prawa
miêdzynarodowego, pozwala z ca³¹ pewnoœci¹ zakwalifikowaæ ochronê œrodowiska jako dzia³alnoœæ wykazuj¹c¹ charakter publiczny. Innymi s³owy, ochrona œrodowiska ma na celu zapewnienie realizacji interesu publicznego w odniesieniu do
gospodarowania i u¿ytkowania œrodowiska, ale nie tylko, gdy¿ interes publiczny
w prawie ochrony œrodowiska jest zabezpieczony równie¿ przez udzia³ spo³eczeñstwa w procesie podejmowania decyzji z zakresu ochrony œrodowiska oraz
przez prawo dostêpu spo³eczeñstwa do informacji o œrodowisku i jego ochronie4.
Pozwala to tym samym wyprowadziæ tezê stawiaj¹c¹ prawo dostêpu spo³eczeñstwa do informacji o œrodowisku i jego ochrony jako nie tylko indywidualne prawo jednostki zabezpieczaj¹ce jej interesy i wolnoœci, ale przede wszystkim jako
prawo o charakterze publicznoprawnym, traktuj¹ce o legalnie zagwarantowanym dostêpie do informacji publicznej, dotycz¹cej dobra wspólnego, jakim jest
samo œrodowisko i jego ochrona.

2. Prawne podstawy dostêpu do informacji o œrodowisku
i jego ochronie w prawie wspólnotowym oraz wewnêtrznym
Pierwotnie w ramach prawa wspólnotowego prawo dostêpu do informacji
o œrodowisku i jego ochronie zosta³o zagwarantowane w sporz¹dzonej w Aarhus
25 czerwca 1998 r. Konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ o dostêpie
do informacji, udziale spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostêpie do
sprawiedliwoœci w sprawach dotycz¹cych œrodowiska5. W szczególnoœci kwestia
ta zosta³a unormowana w art. 3 przywo³ywanej Konwencji, który stanowi, i¿ ka¿da ze Stron podejmuje niezbêdne ustawodawcze, administracyjne i inne œrodki,
w³¹czaj¹c w to œrodki zapewniaj¹ce zgodnoœæ pomiêdzy postanowieniami realizuj¹cymi postanowienia niniejszej konwencji, odnosz¹ce siê do informacji,
2

3
4
5
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Zob. art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z póŸn. zm.) oraz ustawê z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150 z póŸn. zm.).
B. Rakoczy, Ograniczenie praw i wolnoœci jednostki ze wzglêdu na ochronê œrodowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruñ 2006, s. 7.
Zob. J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony œrodowiska, Warszawa 2009, s. 53–57.
Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706.
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udzia³u spo³eczeñstwa i dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci, jak równie¿
w³aœciwe œrodki egzekucyjne, dla ustanowienia i utrzymania jasnych, przejrzystych i spójnych ram dla realizacji postanowieñ niniejszej konwencji. Na mocy powy¿szego artyku³u ka¿da ze Stron konwencji zobowi¹za³a siê równie¿ d¹¿yæ do
zapewnienia pomocy spo³eczeñstwu poprzez udzielanie, przez urzêdników
i w³adze, niezbêdnych wskazówek w sprawach dotycz¹cych œrodowiska, urzeczywistniania dostêpu do informacji. Niemniej wa¿n¹ w tej materii treœæ odnaleŸæ
mo¿na w art. 5 Konwencji. Okreœlono w nim obowi¹zki zwi¹zane z gromadzeniem i udostêpnianiem informacji w formie elektronicznych baz danych oraz publicznie dostêpnych rejestrów opartych na ujednoliconych sprawozdaniach podmiotów zanieczyszczaj¹cych œrodowisko. Ze wskazanej regulacji prawa do
informacji wynika³o tak¿e prawo do ich wykorzystywania przez udzia³ osób
i grup spo³ecznych zarówno w podejmowaniu konkretnych decyzji maj¹cych
wp³yw na œrodowisko, jak i rozstrzygniêæ o charakterze ogólnym, w postaci planów, strategii, programów oraz projektów aktów normatywnych. Tematyka publicznego dostêpu do informacji o œrodowisku by³a równie¿ przedmiotem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z 28 stycznia 2003 r. w sprawie
publicznego dostêpu do informacji dotycz¹cych œrodowiska6, która uchyla³a dyrektywê Rady 90/313/EWG. Komentowana dyrektywa w art. 3 wyraŸnie wykazuje, i¿ Pañstwa Cz³onkowskie powinny zapewniæ udostêpnianie informacji o œrodowisku, które znajduj¹ siê w posiadaniu w³adzy publicznej, ka¿demu wnioskodawcy na jego wniosek, bez koniecznoœci wykazania przez niego interesu.
W ujêciu generalnym rodzimy prawodawca problematykê ochrony œrodowiska wstêpnie uregulowa³ w Konstytucji RP z 1997 r.7 w piêciu zasadniczych artyku³ach, tj. art. 5, art. 31 ust. 3, art. 68 ust. 4, art. 74 ust. 3 oraz art. 86. Najistotniejsz¹
rolê z punktu widzenia prawa ochrony œrodowiska pe³ni art. 5, traktuj¹cy o konstytucyjnej zasadzie zrównowa¿onego rozwoju, bêd¹cej determinant¹ konkretnych kompetencji i zadañ organów administracji publicznej w zakresie ochrony
œrodowiska. Niemniej jednak, ze wzglêdu na przedmiot naszych rozwa¿añ w niniejszym opracowaniu, nale¿y odnieœæ siê przede wszystkim do art. 74 ust. 3 Konstytucji RP, który gwarantuje ka¿demu prawo do informacji o stanie œrodowiska
i jego ochronie.
Przy czym eksplikacji art. 74 ust. 3 nie sposób dokonaæ bez uprzedniego odniesienia siê do art. 61 Konstytucji RP, który gwarantuje obywatelom prawo do
uzyskania informacji o dzia³alnoœci organów w³adzy publicznej oraz osób
pe³ni¹cych funkcje publiczne. Te dwa przywo³ywane powy¿ej przepisy ustawy
zasadniczej stanowi¹ w³aœciwie normatywny fundament dostêpu do informacji,
który w g³osach doktryny budzi okreœlone w¹tpliwoœci, dotycz¹ce samego pojêcia
prawa do informacji o œrodowisku i jego przynale¿noœci do katalogu informacji
6
7

Dz. Urz. WE L 41 z dnia 14 lutego 2003 r.
Dz. U. Nr 78, poz. 483 z póŸn. zm.
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publicznych, czy te¿ jego autonomicznoœci jako odrêbnego prawa konstytucyjnie
chronionego8. Jednak¿e w tym zakresie przewa¿a w literaturze przedmiotu stanowisko, i¿ prawo do informacji o œrodowisku i jego ochronie powinno siê traktowaæ przede wszystkim jako prawo niestanowi¹ce prostego powtórzenia prawa,
zaczerpniêtego z art. 61 Konstytucji RP, do informacji publicznej, ale jako prawo
wprost z niego wynikaj¹ce, a tak¿e zawê¿aj¹ce zakres przedmiotowy samego prawa do informacji publicznej o informacje dotycz¹ce œrodowiska i jego ochrony9.
Podstawowa reglamentacja dostêpu do informacji o œrodowisku zosta³a, jak
wynika z powy¿szego, dokonana w obowi¹zuj¹cej Konstytucji RP, natomiast jej
dalszego rozwiniêcia ustawodawca dokona³ na gruncie ustawodawstwa
zwyk³ego. Pocz¹tkowo udostêpnianie informacji o œrodowisku aktem normatywnym rangi ustawy nast¹pi³o wraz z wejœciem w ¿ycie ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony œrodowiska10. Jednak w póŸniejszym okresie dokonano
pe³nego rozwiniêcia prawa dostêpu do informacji o œrodowisku i jego ochronie,
generowanego koniecznoœci¹ implementacji przepisów wspólnotowych, ustaw¹
z dnia z 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko11, której przepisy dzia³u II zast¹pi³y, z dniem 15 listopada 2008 r., przepisy dzia³u IV w tytule I ustawy Prawo ochrony œrodowiska i stanowi¹ podstawow¹ regulacjê prawn¹ w tym zakresie12.
Do przywo³anych powy¿ej dwóch ustaw, celem ich prawid³owego wykonania, powsta³y trzy akty wykonawcze, tj. rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z 22
wrzeœnia 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartoœci i uk³adu publicznie dostêpnego
wykazu danych o dokumentach zawieraj¹cych informacje o œrodowisku i jego
ochronie13, rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z 12 listopada 2010 r. w sprawie
op³at za udostêpnianie informacji o œrodowisku14, rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i czêstotliwoœci aktualizacji informacji o œrodowisku15.
Nie wszystkie aspekty udostêpniania informacji o œrodowisku i jego ochronie
zosta³y uregulowane przepisami wy¿ej wymienionych aktów prawnych. W sprawach nie objêtych ich materi¹ maj¹ zastosowanie przepisy nastêpuj¹cych ustaw:
ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej16, ustawy
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Zob. B. Rakoczy, Ustawa o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa
w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko. Komentarz, Warszawa 2010, s. 17.
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 377–378.
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póŸn. zm.
Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póŸn. zm. – dalej jako u.d.i.œ.
Zob. Z. Kornat, Nowe zasady udostêpniania informacji o œrodowisku, „Tygodnik Prawa Administracyjnego” [w:] „E-Gazeta Prawna”, 10/2008, www.gazetaprawna.pl [dostêp: 1.01.2011].
Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1249.
Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415.
Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485.
Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z póŸn. zm.– dalej jako u.d.i.p.
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z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego17, ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi18, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postêpowania cywilnego19.
W tym miejscu jednak podkreœlenia wymaga fakt, i¿ pomimo stosowania licznych regulacji powy¿szych aktów prawnych w zakresie dostêpu do informacji
o œrodowisku i jego ochronie, ustawodawca w stosunku do podstawowej u.d.i.œ.
ustanowi³ regu³y kolizyjne w sposób fragmentaryczny i niewystarczaj¹cy. Ustawodawca okreœli³ w art. 2 relacje komentowanej ustawy tylko w stosunku do
dwóch aktów prawnych20, tj. ustawy z 5 dnia sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych21, ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe22, z wyj¹tkiem
przepisów dzia³u II u.d.i.œ. reguluj¹cych kwestiê prawa dostêpu do informacji
o œrodowisku i jego ochronie23. Zastanawiaj¹cy jest fakt, i¿ ustawodawca nie
wskaza³ regu³y kolizyjnej wzglêdem u.d.i.p., uznaj¹c tym samym, ¿e prawo do informacji o œrodowisku i jego ochronie stanowi odrêbne prawo ani¿eli prawo do
informacji publicznej. Nie wyklucza to jednak dopuszczalnoœci stosowania w zakresie nieuregulowanym omawian¹ u.d.i.œ. przepisów u.d.i.p. W doktrynie podnosi siê równie¿, i¿ takie rozwi¹zanie reglamentacyjne oznacza, i¿ prawo do informacji o œrodowisku i jego ochronie nie jest prawem o charakterze absolutnym
i mo¿e zostaæ ograniczone w³aœnie ze wzglêdu na ochronê informacji niejawnych,
co jest ca³kowicie zrozumia³e w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP z 1997 r.

3. Zakres podmiotowy prawa dostêpu do informacji o œrodowisku
i jego ochronie
Jak ju¿ wczeœniej wspomniano, kwestia prawa dostêpu do informacji o œrodowisku oraz jego ochronie jest uregulowana w dziale II u.d.i.œ. i niniejsze prawo
w literaturze przedmiotu jest powszechnie uznawane za jedno z podstawowych
praw jednostki24. Zakres podmiotowy tego¿ prawa zosta³ uregulowany w art. 4
i art. 8 u.d.i.œ. w dwóch odmiennych, aczkolwiek uzupe³niaj¹cych siê ujêciach. Artyku³ 4, traktuj¹c o tym, i¿ „ka¿dy ma prawo do informacji o œrodowisku i jego
ochronie na warunkach okreœlonych ustaw¹”, wskazuje na szeroki katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z tego prawa, które nie mog¹ byæ ró¿nicowane ze wzglêdu na wiek, p³eæ, status maj¹tkowy czy narodowoœæ. Zatem upraw17
18
19
20

21
22
23
24

Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.– dalej jako k.p.a.
Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z póŸn. zm.
Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z póŸn. zm.
Zob. B. Rakoczy, Komentarz do art. 2 ust. 1 ustawy z 3 paŸdziernika 2008 r. o dostêpie do informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, „LexPolonica” Nr 19652.
Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.
Dz. U. z 2012 r. Poz. 264 z póŸn. zm.
B. Rakoczy, Ustawa o udostêpnianiu informacji o œrodowisku…, s. 16–18.
Zob. J. Ciechanowicz-McLean (red.), Leksykon ochrony œrodowiska, Warszawa 2009, s. 269.
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nionym do uzyskania wskazanej informacji mo¿e byæ zarówno osoba fizyczna,
jak i osoba prawna, a tak¿e jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci
prawnej, co jest w pe³ni zgodne z art. 74 ust. 3 Konstytucji RP. Z kolei konstrukcja
art. 8 komentowanej ustawy jest zupe³nie inna, bowiem nie ujmuje wskazanego
zagadnienia od strony prawa jednostki, ale od strony obowi¹zku udzielenia takiej
informacji przez organy administracji, które s¹ w ich posiadaniu lub dla których
s¹ one przeznaczone. Trafnie zatem stwierdza B. Rakoczy w komentarzu do omawianej normy prawnej, i¿ u podstaw takiego rozwi¹zania le¿y negatywne
odwo³anie siê do obowi¹zku podmiotu, a nie prawa innego podmiotu25, wskazuj¹ce jedynie na dwa rodzaje informacji, jakie s¹ objête obowi¹zkiem udostêpniania. Tym samym oznacza to, i¿ organ administracji nie musi udostêpniaæ wszystkich informacji o œrodowisku i jego ochronie, choæby ze wzglêdu na w³aœciwoœæ
miejscow¹ i rzeczow¹ organu. Bezsprzeczne zatem jest, i¿ obydwie te regulacje
wzajemnie uzupe³niaj¹ zakres podmiotowy prawa do informacji o œrodowisku
i jego ochronie, gdy¿ w art. 4 ustawodawca wyraŸnie wskazuje na podmiot, któremu przys³uguje prawo do informacji, zaœ w art. 8 okreœla podmiot, jaki jest zobowi¹zany tak¹ informacjê udostêpniæ.

4. Zakres przedmiotowy prawa dostêpu do informacji o œrodowisku
i jego ochronie
W doktrynie prawa ochrony œrodowiska prawo dostêpu do informacji o œrodowisku i jego ochronie traktowane jest jako jedn¹ z naczelnych zasad prawa
ochrony œrodowiska26, którego zakres przedmiotowy w zwi¹zku z brzmieniem
art. 4 u.d.i.œ. ulega pewnemu ograniczeniu do udostêpniania tylko informacji bezpoœrednio wskazanych w ustawie. Ustawodawca enumeratywnie wylicza w art. 9
u.d.i.œ. rodzaje informacji dotycz¹ce œrodowiska i jego ochrony, jakie podlegaj¹
udostêpnieniu. Stanowi¹ je: informacje dotycz¹ce stanu elementów œrodowiska
oraz wzajemnych oddzia³ywañ miedzy tymi elementami; informacje dotycz¹ce
emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a tak¿e zanieczyszczeñ, które
wp³ywaj¹ lub mog¹ wp³yn¹æ na elementy œrodowiska; informacje dotycz¹ce œrodków administracyjnych, œrodków polityki, przepisów prawa odnosz¹cych siê do
œrodowiska i gospodarki wodnej, programów, planów oraz porozumieñ w sprawie ochrony œrodowiska, a tak¿e dzia³añ wp³ywaj¹cych lub mog¹cych wp³yn¹æ
na elementy œrodowiska, lub maj¹cych na celu ich ochronê; informacje dotycz¹ce
raportów na temat realizacji przepisów ochrony œrodowiska; informacje dotycz¹ce analiz kosztów i korzyœci oraz innych analiz gospodarczych i za³o¿eñ wykorzystanych w ramach przytoczonych œrodków i dzia³añ; informacje dotycz¹ce
25
26
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Zob. B. Rakoczy, Komentarz do art. 8…, „LexPolonica” Nr 19652.
Zob. B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony œrodowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2010,
cyt. za: B. Rakoczy, Ustawa o udostêpnianiu informacji o œrodowisku…, s. 23.
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stanu zdrowia, bezpieczeñstwa i warunków ¿ycia ludzi oraz stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych w zakresie, w jakim oddzia³uj¹ na nie lub mog¹ oddzia³ywaæ stany elementów œrodowiska.
Takie reglamentacyjne rozwi¹zanie spotka³o siê z krytyk¹ w literaturze
przedmiotu, bowiem owa konstrukcja przepisu wyraŸnie podkreœla zamkniêcie
katalogu informacji odnosz¹cych siê do stanu œrodowiska i jego ochrony, które
podlegaj¹ udostêpnieniu. Zawê¿aj¹cy charakter zakresu przedmiotowego u.d.i.œ.
pozostaje w sprzecznoœci z art. 74 ust. 3 Konstytucji RP, co wymusza przyjêcie
wyk³adni systemowej, w wyniku której przyjmuje siê, i¿ udostêpnieniu podlega
ka¿da informacja o œrodowisku i jego ochronie, niezale¿nie od tego czy zosta³a
ona wyliczona we wskazanym uprzednio przepisie u.d.i.œ. Domniemywa siê bowiem, zgodnie z regulacj¹ konstytucyjn¹, i¿ ka¿da informacja w tym przedmiocie
podlega obowi¹zkowi udostêpnienia przez w³aœciwy organ administracji,
z wyj¹tkiem ustawowych wy³¹czeñ27.

5. Forma i tryb udostêpniania informacji o œrodowisku i jego ochronie
Wspomniany ju¿ powy¿ej art. 9 analizowanej u.d.i.œ. w ustêpie 2 i 3 wskazuje
tak¿e na formê udostêpniania informacji o œrodowisku i jego ochronie, gdy¿ zawiera otwarty katalog przyk³adowych form, w jakich mo¿e zostaæ udostêpniona
przez organ administracji publicznej informacja w tym przedmiocie (ustnie, pisemnie, wizualnie, dŸwiêkowo, elektronicznie lub w innej formie). Stanowi on swoisty gwarant najszerszego dostêpu do informacji przez jednostkê, gdy¿ automatycznie wyklucza mo¿liwoœæ odmowy udostêpnienia informacji przez organ
administracji ze wzglêdów technicznych. Ponadto z niniejszej regulacji wynika
równie¿ obowi¹zek organu administracji publicznej do przekazania jednostce nie
tylko docelowo po¿¹danej przez ni¹ informacji w tym¿e zakresie, ale tak¿e poinformowania o zastosowanych metodach badawczych, czyli o sposobie powstania
informacji. Czynnoœæ taka odbywa siê na wniosek podmiotu ¿¹daj¹cego informacji w dwojaki sposób. Organ administracji publicznej wskazuje zatem jedynie
miejsce, w którym znajduj¹ siê dane na temat metod przeprowadzania pomiarów, w tym sposobów poboru i przetwarzania próbek oraz sposobów interpretacji
uzyskanych danych, które pos³u¿y³y do wytworzenia udostêpnianej informacji,
b¹dŸ organ administracji publicznej odsy³a do stosowanych metodyk referencyjnych w tym zakresie.
Z kolei odnosz¹c siê do trybu udostêpniania informacji o œrodowisku i jego
ochronie, nale¿a³oby rozpocz¹æ analizê komentowanej ustawy ju¿ od art. 10, który to stanowi o tym, i¿ kolejn¹ gwarancj¹ prawa do informacji o œrodowisku i jego
ochronie jest obowi¹zek, na³o¿ony na kierowników urzêdów administracji publicznej, wyznaczenia w drodze chocia¿by polecenia s³u¿bowego osoby odpowie27

B. Rakoczy, ibidem, s. 35.
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dzialnej za t¹ czynnoœæ. Jest to oczywiœcie wyraz implementacji art. 3 ust. 5 przywo³ywanej ju¿ Konwencji z Aarhus28 przez polskie ustawodawstwo. Natomiast
art. 11 u.d.i.œ. wspomina o jeszcze innej gwarancji prawa do informacji o œrodowisku i jego ochronie, a mianowicie zobowi¹zaniu organu administracji publicznej
udzielaj¹cego informacji przekazanych przez osoby trzecie do wskazania Ÿród³a
ich pochodzenia. Przy czym w ujêciu zakresu pojêcia „osoby trzecie” nale¿y rozumieæ zarówno takie podmioty, które by³y zobowi¹zane udostêpniaæ tego typu informacje organowi administracji publicznej, jak i te, które takiego obowi¹zku nie
mia³y29. Dalsza analiza przepisów dzia³u II niniejszej ustawy zezwala na postawienie tezy mówi¹cej o tym, i¿ ustawodawca uregulowa³ w jego ramach dwa zasadnicze tryby udostêpniania informacji o œrodowisku i jego ochronie, a mianowicie: tryb upublicznienia (upowszechnienia) informacji w postaci wykazów
dostêpnych drog¹ elektroniczn¹ oraz tryb udostêpniania informacji na indywidualny wniosek jednostki.
W ramach tego pierwszego trybu mo¿na jeszcze dostrzec rozró¿nienie na publicznie dostêpne wykazy danych o dokumentach zawieraj¹cych informacje
o œrodowisku i jego ochronie oraz na wykazy zawieraj¹ce informacje o œrodowisku i jego ochronie, które obligatoryjnie powinny byæ udostêpniane przez w³aœciwe organy administracji publicznej w systemach teleinformatycznych. O wykazach danych dotycz¹cych dokumentów zawieraj¹cych informacje o œrodowisku
i jego ochronie ustawodawca traktuje w art. 21 komentowanej u.d.i.œ., wskazuj¹c
na niezwykle rozbudowany katalog otwarty dokumentów, o których dane powinny byæ zamieszczone w systemach teleinformatycznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem Biuletynu Informacji Publicznej, w postaci wykazów elektronicznych prowadzonych przez organy administracji w³aœciwe we wskazanych
sprawach b¹dŸ organy administracji w³aœciwe do prowadzenia postêpowania,
w ramach którego lub w wyniku którego sporz¹dzane s¹ te dokumenty. Przywo³ane rozwi¹zanie reglamentacyjne stanowi implementacjê art. 7 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z 28 stycznia 2003 r. Nale¿y zatem
podkreœliæ, i¿ wspomniany wykaz obejmuje jedynie dane o dokumentach, a nie
treœæ tych¿e dokumentów i ma on za zadanie u³atwienie orientacji w zakresie dokumentacji bêd¹cej w dyspozycji organu i dotarcia przez zainteresowanego do
konkretnego dokumentu. W wykazie powinny byæ uwzglêdnione dokumenty,
które w posiadaniu organu administracji publicznej znalaz³y siê po dniu 1 stycznia 2001 r., przy czym obowi¹zek prowadzenia wykazu w formie elektronicznej
funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2007 r.30 Dodatkowo minister w³aœciwy ds. œrodo28

29
30
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Art. 5 ust. 2 Konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ z Aarhus, który stanowi, i¿: „ka¿da
ze Stron zapewni, ¿e w ramach krajowego porz¹dku prawnego sposób udostêpniania przez
w³adze publiczne spo³eczeñstwu informacji dotycz¹cych œrodowiska bêdzie przejrzysty oraz ¿e informacje dotycz¹ce œrodowiska bêd¹ rzeczywiœcie dostêpne”.
Zob. B. Rakoczy, Komentarz do art. 11…, „LexPolonica” Nr 19652.
Szerzej na ten temat: M. Górski (red.), Prawo ochrony œrodowiska, Warszawa 2009, s. 122.

Disputatio – Numer XVI

Dostêp do informacji o œrodowisku i jego ochronie

wiska, w drodze rozporz¹dzenia z dnia 22 wrzeœnia 2010 r. w sprawie wzoru oraz
zawartoœci i uk³adu publicznie dostêpnego wykazu danych o dokumentach zawieraj¹cych informacje o œrodowisku i jego ochronie31, okreœli³ wzór oraz zawartoœæ i uk³ad publicznie dostêpnego wykazu, maj¹c na uwadze zapewnienie przejrzystoœci wykazu i ³atwoœci wyszukiwania zawartych w nim informacji oraz
uwzglêdniaj¹c nazwy zamieszczonych w nim dokumentów, miejsca i daty ich
wydania oraz miejsca ich przechowywania, a tak¿e zastrze¿enia dotycz¹ce nieudostêpnienia informacji. Z kolei o katalogu zamkniêtym wykazów zawieraj¹cych informacje o œrodowisku i jego ochronie, które obligatoryjnie powinny
byæ umieszczane przez w³aœciwe organy administracji publicznej (ze szczególnym wskazaniem na marsza³ka województwa, starostê, wojewódzkiego inspektora ochrony œrodowiska, zarz¹dców dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych,
lotnisk lub portów) w elektronicznych bazach danych udostêpnianych przez nie
w Biuletynach Informacji Publicznej, traktuje art. 24 u.d.i.œ. Stanowi on kolejne
poœwiadczenie intencji prawodawcy polskiego, który wskazan¹ regulacj¹ prawn¹
chcia³ zapewniæ spo³eczeñstwu jak najszerszy dostêp do informacji o œrodowisku
i jego ochronie, czego dodatkowym gwarantem jest zw³aszcza ustêp 5 niniejszego
przepisu, mówi¹cy o tym, i¿ minister w³aœciwy ds. œrodowiska okreœli, w drodze
rozporz¹dzenia, sposób udostêpnienia informacji, minimalny zakres i formê udostêpnianych informacji oraz czêstotliwoœæ ich aktualizacji, co znalaz³o docelowo
wyraz w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z 23 listopada 2010 r.32 Dodatkowo,
niezale¿nie od regulacji zawartych w dwóch uprzednio przywo³anych normach
prawnych, ustawodawca zastosowa³ w art. 25 analizowanej u.d.i.œ. rozwi¹zanie
reglamentacyjne, które wskazuje na katalog danych, jakie powinny byæ zamieszczone ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej celem dope³nienia publicznych
wykazów sk³adaj¹cych siê na omawiany tryb dostêpu do prawa informacji o œrodowisku i jego ochronie.
Natomiast z art. 12 przedmiotowej u.d.i.œ. wynika drugi z trybów dostêpu do
informacji o œrodowisku i jego ochronie, a mianowicie udostêpnianie na wniosek,
który to stanowi przejaw implementacji do prawodawstwa polskiego art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z 28 stycznia 2003 r. oraz art. 6
ust. 6 Konwencji z Aarhus. Ustawodawca wyraŸnie wskazuje, i¿ chodzi tu o wniosek w formie pisemnej, ale nie dookreœla, jakie elementy powinien taki wniosek
zawieraæ. Per analogiam mo¿na zatem wyprowadziæ tezê, i¿ w tej kwestii bêdzie
mia³ zastosowanie art. 63 k.p.a. Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, i¿ skoro ustawodawca
nie wykluczy³ mo¿liwoœci sk³adania wniosku w formie innej ni¿ pisemna, tj. np.
ustnej, to taka forma jest równie¿ dopuszczalna, ale tylko w enumeratywnie wymienionych przez prawodawcê sytuacjach, co stanowi wyj¹tek od formy pisemnej. Ma to miejsce tylko i wy³¹cznie wówczas, gdy informacja nie wymaga wyszu31
32

Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1249.
Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i czêstotliwoœci
aktualizacji informacji o œrodowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485).
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kania i mo¿e byæ udzielona wyczerpuj¹co w formie ustnej lub gdy zachodz¹ okolicznoœci wyj¹tkowe, takie jak: stan klêski ¿ywio³owej, innej katastrofy naturalnej
lub awarii technicznej, a tak¿e sytuacje bezpoœredniego zagro¿enia dla zdrowia
ludzi lub œrodowiska, spowodowanego dzia³alnoœci¹ cz³owieka lub przyczynami
naturalnymi33. Oczywiœcie w stosunku do formy pisemnej wniosku stosuje siê
wprost przepisy art. 63 § 3, 3a i 4 k.p.a. Nadto ustawodawca podkreœla, i¿ od podmiotu ¿¹daj¹cego informacji o œrodowisku i jego ochronie w formie wniosku nie
mo¿na wymagaæ wykazania interesu prawnego lub faktycznego34, a sama informacja powinna byæ udostêpniona bez zbêdnej zw³oki, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu
miesi¹ca od dnia otrzymania wniosku35. Termin ten mo¿e zostaæ przed³u¿ony do
2 miesiêcy ze wzglêdu na stopieñ skomplikowania sprawy i wówczas przepisy
art. 35 § 5 oraz art. 36 k.p.a. nale¿y stosowaæ odpowiednio36. Terminy udostêpnienia informacji, okreœlone w tym miejscu przez ustawodawcê, nale¿y traktowaæ zatem jako kolejn¹ swoist¹ gwarancjê prawa do informacji o œrodowisku i jego
ochronie oraz jako przejaw implementacji pkt 13 preambu³y dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z 28 stycznia 2003 r., a tak¿e art. 5 ust. 1 lit. c
Konwencji z Aarhus. Dope³nienie regulacji trybu wnioskowego udostêpniania
informacji we wskazanym przedmiocie stanowi art. 15 niniejszej ustawy37, który
to podkreœla, i¿ udostêpnienie ww. informacji nastêpuje w sposób i formie okreœlonej we wniosku, chyba ¿e jest to ograniczone przez œrodki techniczne, jakimi
dysponuje organ administracji publicznej. W takiej sytuacji organ administracji
publicznej ma obowi¹zek pisemnego powiadomienia wnioskodawcy w terminie
14 dni od dnia otrzymania wniosku o przyczynach braku mo¿liwoœci udostêpnienia informacji zgodnie z wnioskiem, przy jednoczesnym wskazaniu sposobu czy
formy, w jakich mo¿e byæ ona udostêpniona. W nastêpstwie tego, je¿eli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia nie z³o¿y wniosku
w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, organ administracji publicznej
wydaje decyzje o odmowie udostêpnienia informacji w sposób lub formie okreœlonej we wniosku. Regulacja ta spotka³a siê w doktrynie z krytyk¹, bowiem
wspomnian¹ decyzje odmown¹ uznano za daleko id¹c¹ konsekwencjê, w której
mo¿na dopatrywaæ siê naruszenia konstytucyjnej zasady proporcjonalnoœci,
gdy¿ ustawodawca zastosowa³ œrodek nieadekwatny do swojego zamiaru, jakim
by³o jedynie wymuszenie od wnioskodawcy dostosowania wniosku do mo¿liwoœci organu38.

33
34
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Art. 12 ust. 2 u.d.i.œ.
Art. 13 u.d.i.œ.
Art. 14 ust. 1 u.d.i.œ.
Art. 14 ust. 2 u.d.i.œ.
Art. 15 u.d.i.œ.
Zob. B. Rakoczy, Komentarz do art. 15…, „LexPolonica” Nr 19652.
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6. Odmowa udostêpnienia informacji – materialnoprawne
i procesowe ograniczenie prawa dostêpu do informacji
o œrodowisku i jego ochronie
Do tej pory powy¿sze rozwa¿ania, dotycz¹ce prawa dostêpu do informacji
o œrodowisku i jego ochronie, skupia³y siê na podkreœleniu gwarantów tego¿ prawa
oraz przybli¿eniu form i trybów jego realizacji. Dla pe³nej analizy prawa dostêpu
do informacji o œrodowisku i jego ochronie nale¿y równie¿ wskazaæ na obligatoryjne i fakultatywne przes³anki okreœlone przez ustawodawcê celem wyraŸnego
jego ograniczenia.
Jako pierwszy kwestê t¹ reguluje art. 16 u.d.i.œ., w którym ustawodawca zawar³ katalog zamkniêty przes³anek o charakterze obligatoryjnym. Zaistnienie którejkolwiek z nich powoduje, i¿ organ administracji publicznej musi odmówiæ
udostêpnienia informacji o œrodowisku i jego ochronie, a zatem nie istnieje w tym
przypadku mo¿liwoœæ uznaniowoœci organu. Wskazany przepis stanowi jednoczeœnie implementacjê art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2003/4/WE z 28 stycznia 2003 r. oraz art. 5 ust. 3 i 4 Konwencji z Aarhus39.
W zwi¹zku z powy¿szym organ administracji publicznej nie udostêpnia informacji o œrodowisku i jego ochronie, je¿eli dotycz¹ one: 1) danych jednostkowych
uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej chronionych tajemnic¹ statystyczn¹, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej40; 2) spraw objêtych tocz¹cym siê postêpowaniem s¹dowym, dyscyplinarnym lub karnym, je¿eli udostêpnienie informacji mog³oby zak³óciæ
przebieg postêpowania; 3) spraw bêd¹cych przedmiotem praw autorskich, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych41 lub patentowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. –
Prawo w³asnoœci przemys³owej42, je¿eli udostêpnienie informacji mog³oby naruszyæ te prawa; 4) danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych43, dotycz¹cych osób trzecich, je¿eli udostêpnienie informacji mog³oby naruszaæ przepisy o ochronie danych osobowych;
5) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, je¿eli osoby te, nie
maj¹c obowi¹zku ich dostarczenia i nie mog¹c byæ takim obowi¹zkiem obci¹¿one,
dostarczy³y je dobrowolnie i z³o¿y³y zastrze¿enie o ich nieudostêpnianiu; 6) dokumentów lub danych, których udostêpnienie mog³oby spowodowaæ zagro¿enie
dla œrodowiska lub bezpieczeñstwa ekologicznego kraju; 7) informacji o wartoœci
handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie
i objêtych tajemnic¹ przedsiêbiorstwa, je¿eli udostêpnienie tych informacji
39
40
41
42
43

Art. 5 ust. 3 i 4 Konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ z Aarhus.
Dz. U. Nr 88, poz. 439 z póŸn. zm.
Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z póŸn. zm.
Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z póŸn. zm.
Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.
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mog³oby pogorszyæ konkurencyjn¹ pozycjê tych osób i z³o¿y³y one uzasadniony
wniosek o wy³¹czenie tych informacji z udostêpniania; 8) przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, realizowanych na terenach zamkniêtych, co do których nie prowadzi siê postêpowania z udzia³em spo³eczeñstwa, zgodnie z art. 79 ust. 2 u.d.i.œ.; 9) obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa,
10) bezpieczeñstwa publicznego. £¹cznie ze wskazanym przepisem powinien byæ
odczytywany i analizowany przepis art. 18 u.d.i.œ., bowiem stanowi on swoisty
wyj¹tek od wyj¹tku. Choæ zasad¹ jest udostêpnianie ka¿dej informacji o œrodowisku i jego ochronie, to jednak prawo to mo¿e byæ tylko i wy³¹cznie ustawowo
ograniczone, co uczyni³ prawodawca we wspomnianym uprzednio art. 16. Natomiast przywo³any przepis art. 18 uniemo¿liwia ograniczenie tego¿ prawa w stosunku do piêciu enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcê okolicznoœci. Oznacza to, ¿e przepisów art. 16 ust. 1 pkt 1 i 4–8 u.d.i.œ. nie stosuje siê, je¿eli
informacja dotyczy: iloœci i rodzajów py³ów lub gazów wprowadzanych do powietrza oraz miejsca ich wprowadzania, stanu, sk³adu i iloœci œcieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca ich wprowadzania, rodzaju i iloœci wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania, poziomu emitowanego
ha³asu, poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych.
Z kolei art. 17 u.d.i.œ. traktuje tak¿e o zamkniêtym katalogu czterech
przes³anek, ale ju¿ o charakterze fakultatywnym, odmowy udostêpnienia informacji o œrodowisku i jego ochronie, a zatem organ administracji mo¿e odmówiæ
udostêpnienia informacji o œrodowisku i jego ochronie, je¿eli: 1) wymaga³oby to
dostarczenia dokumentów lub danych bêd¹cych w trakcie opracowywania;
2) wymaga³oby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnêtrznego komunikowania siê; 3) wniosek jest w sposób oczywisty niemo¿liwy
do zrealizowania; 4) wniosek jest sformu³owany w sposób zbyt ogólny. O ile dwie
pierwsze przes³anki s¹ w pe³ni uzasadnione, o tyle dwie pozosta³e budz¹ szereg
kontrowersji w literaturze przedmiotu. W doktrynie podnosi siê bowiem, i¿ stosuj¹c takie rozwi¹zanie reglamentacyjne ustawodawca pozostawi³ organowi administracji publicznej zbyt du¿¹ swobodê przy ocenie wniosku, co mo¿e prowadziæ do tego, ¿e przes³anki te mog¹ byæ nadu¿ywane. W rezultacie mo¿e
prowadziæ to do ograniczenia lub ca³kowitego pozbawienia konstytucyjnie chronionego prawa jednostki do informacji o œrodowisku i jego ochronie oraz naruszenia konstytucyjnej zasady proporcjonalnoœci44. Oczywiœcie w przypadku zaistnienia ostatniej przes³anki organ administracji publicznej winien wezwaæ
wnioskodawcê do usuniêcia braków i wówczas przepisy art. 64 k.p.a. stosujê siê
analogicznie. Przy czym organ administracji publicznej, odmawiaj¹c udostêpnienia informacji o œrodowisku i jego ochronie, w wyniku przes³anki fakultatywnej
przejawiaj¹cej siê poprzez wskazanie na brak dokumentów, które wymagaj¹ do44

Szerzej na ten temat B. Rakoczy, Komentarz do art. 17…, „LexPolonica” Nr 19652; B. Rakoczy, Ustawa
o udostêpnianiu informacji o œrodowisku…, s. 63–64.
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starczenia lub s¹ na etapie przygotowywania, jest zobowi¹zany podaæ nazwê organu odpowiedzialnego za opracowanie danego dokumentu lub danych oraz informuje o przewidywanym terminie ich opracowania45. Ponadto, je¿eli wniosek
dotyczy informacji nieznajduj¹cej siê w posiadaniu organu administracji, do którego wp³yn¹³ wniosek, organ winien niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w terminie
14 dni od dnia otrzymania wniosku, albo przekazaæ wniosek do organu w³aœciwego i powiadomiæ o tym wnioskodawcê46, albo zwróciæ wniosek wnioskodawcy,
je¿eli nie mo¿na ustaliæ takiego organu47. Takie rozwi¹zanie zosta³o poddane w literaturze przedmiotu krytyce48. Zaœ, gdy wniosek jest sformu³owany w sposób
zbyt ogólny, organ administracji publicznej niezw³ocznie, jednak nie póŸniej ni¿
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, winien udzieliæ stosownych wyjaœnieñ i wezwaæ wnioskodawcê do uzupe³nienia wniosku49.
Nadto ustawodawca wyraŸnie stwierdza, i¿ odmowa udostêpnienia informacji o œrodowisku i jego ochronie musi nast¹piæ w drodze decyzji administracyjnej50, co ma s³u¿yæ mo¿liwoœci weryfikacji jej prawid³owoœci i podwy¿szeniu rangi znaczeniowej. W odniesieniu do niniejszej decyzji bêdzie mia³ zastosowanie
art. 107 k.p.a51.
Natomiast w art. 20 ust. 2 u.d.i.œ. prawodawca uregulowa³ procesowe gwarancje prawa dostêpu do informacji o œrodowisku i jego ochronie, stanowi¹ce
dope³nienie aspektu materialnoprawnego odmowy udostêpnienia przedmiotowej informacji. Wynika z nich, i¿ do skarg rozpatrywanych w postêpowaniu
o udostêpnienie informacji o œrodowisku i jego ochronie zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami
administracyjnymi52, z pierwszeñstwem wskazanych tu przez ustawodawcê terminów instrukcyjnych maj¹cych na celu przyspieszanie postêpowania przed
s¹dami administracyjnymi, zarówno na etapie przekazywania akt do s¹du, jak
i rozpatrywania samej skargi.
Jednoczeœnie w tym samym artykule ustawodawca zastrzeg³, i¿ w stosunku
do niektórych decyzji odmownych wydanych na podstawie przes³anek obligatoryjnych (tj. na podstawie art. 16 ust. pkt 4-5 lub 7 u.d.i.œ.), nale¿y stosowaæ przepis
art. 22 u.d.i.p. Jest to jedyna wyraŸna regu³a kolizyjna odnosz¹c¹ siê do tej¿e ustawy. Powy¿sza norma generalna mo¿e zostaæ zatem wy³¹cznie zastosowana
w przypadku odmowy udostêpnienia informacji o œrodowisku i jego ochronie na
podstawie przes³anek obligatoryjnych, a w szczególnoœci w sytuacji z³o¿enia
wniosku dotycz¹cego informacji o osobach, dokumentach i danych dostarczo45
46
47
48
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50
51
52

Art. 19 ust. 1 u.d.i.œ.
Wówczas przepis art. 65 § 1 k.p.a. stosuje siê odpowiednio.
Art. 19 ust. 2 u.d.i.œ.
Zob. B. Rakoczy, Komentarz do art. 19…, „LexPolonica” Nr 19652.
Art. 19 ust. 3 u.d.i.œ.
Art. 20 ust. 1 u.d.i.œ.
Art. 107 k.p.a.
Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z póŸn. zm.
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nych przez osoby trzecie oraz dotycz¹cego informacji o wartoœci handlowej.
Wówczas ustawodawca przewiduje specyficzny tryb zaskar¿ania decyzji odmownej w postaci powództwa cywilnego, gdy¿ wskazuje on tu na drogê cywiln¹,
a nie administracyjn¹ czy s¹dowoadministracyjn¹. S¹d powszechny zaœ ma za zadanie rozpatrzeæ sprawê w przedmiocie udostêpnienia informacji o œrodowisku
i jego ochronie w kategorii informacji publicznej.

7. Op³aty zwi¹zane z udostêpnianiem informacji o œrodowisku
i jego ochronie
Zgodnie z art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z 28
stycznia 2003 r., dostêp do publicznych rejestrów lub wykazów oraz sprawdzenie
na miejscu informacji bêd¹cych przedmiotem wniosku nie mo¿e podlegaæ
op³acie, chyba ¿e organ administracji publicznej musi dostarczyæ tak¹ informacjê.
Wówczas dopuszczalne jest pobieranie przez niego op³at za tak¹ czynnoœæ, z zastrze¿eniem jednak, ¿e op³ata taka nie mo¿e przekraczaæ uzasadnionej kwoty.
Przepis ten równie¿ doczeka³ siê implementacji do prawodawstwa polskiego poprzez art. 26 u.d.i.œ., który to stanowi jego powtórzenie. W zwi¹zku z tym wyszukiwanie dokumentów i ich przegl¹danie, w ramach publicznie dostêpnych wykazów w siedzibach organów administracji publicznej, jest nieodp³atne. Natomiast
op³ata mo¿e byæ pobierana przez organ administracji publicznej za wykonanie
czynnoœci, okreœlonych przez ustawodawcê w zamkniêtym katalogu, które polegaj¹ na wyszukiwaniu informacji, a tak¿e na ich przekszta³ceniu w formê wskazan¹ we wniosku, sporz¹dzaniu kopii dokumentów lub danych oraz ich
przes³aniu wnioskodawcy. Przy czym pobierana op³ata, zgodnie z zasad¹ ekwiwalentnoœci, musi odzwierciedlaæ poniesione przez organ administracji koszty
w zwi¹zku z wykonaniem ww. czynnoœci. Op³aty pobierane przez organ administracji rz¹dowej sektora finansów publicznych stanowi¹ dochód bud¿etu pañstwa, zaœ pobierane przez organ samorz¹dowego sektora finansów publicznych
stanowi¹ dochód w³asny jednostek samorz¹du terytorialnego. Op³at nie pobiera
siê, je¿eli wniosek zosta³ z³o¿ony przez inny organ administracji publicznej. Ustawowo zosta³y równie¿ okreœlone górne, jednostkowe stawki op³at pobieranych
z okreœlonych tytu³ów i wynosz¹ one odpowiednio: 1) za wyszukiwanie informacji – 10 z³, je¿eli wymaga wyszukiwania do dziesiêciu dokumentów; op³ata ulega
zwiêkszeniu o nie wiêcej ni¿ 1 z³ za ka¿dy kolejny dokument, je¿eli informacja
wymaga wyszukiwania wiêcej ni¿ dziesiêciu dokumentów; 2) za przekszta³canie
informacji w formê wskazan¹ we wniosku – 3 z³ za ka¿dy informatyczny noœnik
danych; 3) za sporz¹dzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x
297 mm (A4): a) za stronê kopii czarno-bia³ej – 0,60 z³, b) za stronê kopii kolorowej
– 6 z³; 4) za przes³anie kopii dokumentów lub danych drog¹ pocztow¹ pobiera siê
op³atê za przesy³kê danego rodzaju i danej kategorii wagowej w wysokoœci poda-
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nej w obowi¹zuj¹cym cenniku powszechnych us³ug pocztowych operatora publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe53, zwiêkszon¹ o: a) nie wiêcej ni¿ 4 z³ – za kopiê dokumentów lub danych
w formie wydruku lub kserokopii, b) nie wiêcej ni¿ 10 z³ – za kopiê dokumentów
lub danych na informatycznym noœniku danych dostarczonym przez podmiot
¿¹daj¹cy informacji54. Niniejsza regulacja ma na celu zapewnienie stabilnoœci
op³at, a Minister w³aœciwy ds. œrodowiska, w drodze rozporz¹dzenia, precyzuje
wszystkie stawki za poszczególne czynnoœci organów administracji publicznej
w tym zakresie, co mia³o miejsce w przywo³ywanym ju¿ rozporz¹dzeniu Ministra
Œrodowiska z dnia 12 listopada 2010 r.

Podsumowanie
Choæ ustawa, stanowi¹ca przedmiot niniejszego artyku³u, jest potwierdzeniem konstytucyjnej gwarancji prawa dostêpu spo³eczeñstwa do informacji o œrodowisku i jego ochronie, to jednak mimo wielu trafnych rozwi¹zañ reglamentacyjnych mo¿na zarzuciæ jej równie¿ kilka braków, które mog¹ rzutowaæ na niestabilnoœæ prawa. Z jednej strony daj¹ siê zauwa¿yæ zbyt ogólne, szeroko ujête próby
uregulowania poszczególnych kwestii, jak choæby przes³anek fakultatywnych
daj¹cych podstawê do wydania przez organ decyzji odmownych odnoœnie do
udostêpnienia informacji o œrodowisku, z drugiej zaœ dostrzec mo¿na tak irytuj¹c¹ fragmentarycznoœæ rozwi¹zañ, jak choæby w przypadku prób wskazania
przez ustawodawcê regu³ kolizyjnych miêdzy analizowan¹ ustaw¹ a innymi aktami prawnymi. Ponadto podnieœæ te¿ mo¿na kwestiê odp³atnoœci za udostêpnianie
informacji o œrodowisku i jego ochronie, która mo¿e byæ swoistym hamulcem
ograniczaj¹cym to prawo. Niemniej jednak nale¿y przyznaæ, i¿ analizowane konstytucyjne prawo dostêpu do informacji o œrodowisku i jego ochroni, jako rodzaj
prawa dostêpu do informacji publicznej, stanowi jedno z najistotniejszych i podstawowych praw jednostki, które ustawodawca postanowi³ uregulowaæ dokonuj¹c zarówno implementacji przepisów prawa wspólnotowego do polskiego systemu prawnego, jak i rozwi¹zuj¹c niniejsz¹ kwestiê na poziomie aktu rangi
ustawowej oraz wykonawczej.
Access to the information about the environment and its protection
(Summary)
On account of the role of the environment, it’s very important cares of his proper
quality. Keeping the due state of the environment is taking place through wide – ranging
protective actions. At present the environmental protection constitutes the field of the life
social – economic which will matter greatly in control, political and economic action not
53
54

Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159.
Art. 27 u.d.i.œ.
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only in the global scale, but more than anything else regional or local, it constitutes one of
the most substantial social issues. Carrying out assignments on the scope of the
environmental protection cannot be effective by the scanty level of the environmental
awareness of the society which next in the legal democratic state can effectively be achieved
only at thorough getting to know legal norms.
Authors of the article are describing main assumptions into the comprehensive way,
they’re describing theoretical legal treatise of the law of the access to the information about
the environment and its protection, as the constitutional law guaranteeing the respect of
laws of the individual. They are justifying regulatory character of this law. They are
explaining legal grounds of the access to the information about the environment and its
protection in the Community law and in the Polish law. They are describing the subjective
and object scope of this law, as well as the form and the mode of providing with shown
information. In the end they are entertaining considering about the limited access to the
information about the environment and its protection and of payments incurred from this
title.
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